
ACTIVITEITENVERSLAG 2014 - 2016                  
STICHTING  POMPEJUS

De stichting Pompejus  is op 17 april 2014 opgericht. Vóór die datum en tot op heden worden activiteiten 
ontplooid door vrijwilligers in  de Projectgroep Pompejus  bestaande uit diverse werkgroepen die veel voor-
bereidend werk verrichten. 

De werkgroepen zijn actief op gebied van secretariële ondersteuning, juridisch, financieel, bestuurlijk, perso-
neel, marketing en communicatie  en bouwvoorbereiding. Na de formele oprichting  van de Stichting blijft de 
projectgroep vrijwillig het bestuur ondersteunen .

Coördinerende Projectgroep 

• Aansturen, stimuleren en ontwikkelen van het totaalproject, zowel in- 
als extern.  

• Coördineren, beoordelen en terugkoppelen naar werkgroepen
• Instellen werkgroepen  Pompejus project 
• Vormgeven  wijze coördinatie werkgroepen
• Vaststellen bestuursvorm Stg. Pompejus 
• Aantrekken werkgroep leden  en toekomstige bestuursleden
• Presentatie  project aan verzamelde serviceclubs
• Infobijeenkomst  Toren serviceclubs  2-7
• Bezoek gedeputeerden Zeeland  / mogelijkheden sponsoring ( 24-7) 

Tegenbezoek ( 5-12)

Overlegmomenten : 6-1/7-2/21-2/7-3/21-3/14-4 / 13-5 / 26-5/10-5/23-6/7-7/21-7/25-8/15-
9/6-10/27-10/17-11/8-12
 

Werkgroep Marketing en Communicatie

• Opstellen marketing en communicatieplan
• Overleg ontwikkelen maquette Toren voor promotie doeleinden
• Workshop Crowdfunding / opzet crowdfunding project
• Ontwikkelen promotiemateriaal /website/ sponsorconcept/aanmaak 

promofilm
• Uitvoeren sponsorproject  
• Afspraken schrijvende pers m.b.t. publicaties
• Promo acties Toren :  3-5 / 4-5 / 20-6/21-6/25-7

Overlegmomenten : 13-1/ 21-1/27-1/3-2/10-2/17-2/24-2/10-3/17-3/31-3 /19-5/2-6/11-
6/16-5/30-6/15-7/28-7/1-9/19-9/20-9/21-9/3-11

Werkgroep Bouwvoorbereiding

• In samenwerking met architecten, gemeente, bouwontwikkelaars, 
bouwbedrijven  en projectgroep Pompejus ontwikkelen van de Toren , 
in bouwkundig opzicht en m.b.t. toekomstig gebruik 

Overlegmomenten : 13-2/27-2/3-7/14-9/3-12/16-12

Activiteiten 2014

Presentatie van het project



Werkgroep Juridisch, Financieel , Bestuurlijk

• Ontwikkelt werkplannen op  genoemde gebieden, doet aanvragen 
en handelt zaken af op fiscaal en juridisch gebied, voert de financiële 
administratie.

• Opstellen/ vaststellen statuten Stichting  en passeren akte  (17-4)
• Beleidsplan opzet

Overlegmomenten : 13-8/17-9/26-9
 

Coördinerende Projectgroep

• Aansturen, stimuleren en ontwikkelen van het totaalproject, zowel  in- 
als extern.

• Coördineren, beoordelen en terugkoppelen naar werkgroepen
• Verwerven van tijdelijke verblijfsruimte welke dienst gaat doen als 

info punt, plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en bedoeld als  
toekomstig  schaftlokaal voor de bouwers van de uitkijktoren.

• Bevorderen besluit toezegging bouw Toren

Overlegmomenten : 12-1/2-2//16-3/1-6/24-8/7-9/12-10/2-11/14-12

Werkgroep Marketing en Communicatie

• Pormoten van het project Pompejus
• Aanmaak maquette toren voor promodoeleinden
• Aanjagen van de crowdfunding voor de Toren
• Bouw en inrichting door vrijwilligers van een infopunt in periode   

sept. – nov.
• Promo acties Toren :  13 t/m 16-5/31-5/29-6/13-7/
• Bezoeken potentiele zakelijke sponsoren, middels zgn. 

Keukentafelgesprekken

Overlegmomenten :  Ad hoc in kader van organisatie van  praktische zaken rond 
activiteiten. 

Werkgroep Bouwvoorbereiding

• De activiteiten  bestonden dit jaar  uit het in samenwerking met 
betrokken partijen ontwikkelen van de Toren in bouwkundig 
opzicht. Waarbij de inbreng van de Stg. Pompejus was om bij het 
ontwikkelingsproces aandacht te hebben voor duurzaamheid, 
gezamenlijk toekomstig gebruik, multifunctionaliteit,  en waarborg voor 
goed beheer en behoud van Toren en Fort.

• Gezamenlijk ontwikkelen en vaststellen programma van eisen.

Overlegmomenten : 23-1/24-2/12-3/27-3/9-4/22-4/13-11/4-12

Activiteiten 2015

Beelden van promotiefilm



Werkgroep Juridisch, Financieel , Bestuurlijk

• Beleidsplan  uitwerken
• Administratie verfijnen
• Opstellen financiële jaarstukken
 
Overlegmomenten : 23-2/22-6/13-7/23-11

Coördinerende Projectgroep

• Aansturen, stimuleren en ontwikkelen van het totaalproject, zowel  in- 
als extern.

• Coördineren, beoordelen en terugkoppelen naar werkgroepen
• Opzet overleg  toekomstige gebruikers  Toren en Fort 
• Opzet gebruiksvisie Toren en Fort
• Overleggen  toekomstige  gebruikers Toren en Fort

Overlegmomenten :25-1/4-4/ 9-5/11-7/ 5-9/31-10/19-12

Werkgroep Marketing en Communicatie

• Organisatie opening info punt “de Schaft”
• Opening infopunt de  “Schaft “ 30-6
• Promoactiviteiten Toren  5-5/6-5/7-5/22-5/24-6/
• Tweede Promofilm produceren
• Ontwerp en productie aanvullend promomateriaal
• Updaten website en  social  media
• Organisatie start  bouw toren (11-11)

Overlegmomenten : 7-4/11-7/6-10/

Werkgroep Bouwvoorbereiding

Bijwonen bouwvergaderingen 
Inrichting en inventaris  theaterdeel  Toren 
Overleg en  bouwadvies over  detaillering ontwerp volgens vastgesteld  PvE
Overleg opzet groen onderhoud

Overlegmomenten : 8-4/22-4/22-7/2-12/12-12/16-12/

Werkgroep Juridisch, Financieel , Bestuurlijk

Voorbereidingen  aanvraag ANBI status
Voorbereidingen subsidieaanvraag Bouwfonds Cultuurfonds
Onderzoek toepassing  BTW 
Beleidsplan aanpassen en vaststellen
Statuten aanpassen 

Overlegmomenten : 7-3/20-6/25-7/28-11

Activiteiten 2016

Opening Schaft en start bouw


